
 

 

Philips UV Sanitaizeris
UV dezinfekavimo 
priemonė

UV dezinfekavimo technologija

Dezinfekuoja 2 šepetėlių 
galvutes**
Valo be chemikalų
Įkrauna 1 dantų šepetėlį***
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Pa

Su
Bū
UV
ir 
deda sunaikinti bakterijas ir mikrobus ant šepetėlių galvučių*

naikina iki 99 % bakterijų ir virusų*
kite ramesni užtikrindami „Sonicare“ šepetėlių galvučių švarą su mūsų specialiai sukurta 
 dezinfekavimo technologija. Be jokių cheminių medžiagų ji sunaikina iki 99 % bakterijų 

virusų*.

Kills germs on brush heads
• Išvalykite šepetėlių galvutes** vieno mygtuko paspaudimu
• Šepetėlių galvutes supa dezinfekuojamoji šviesa

Safe & easy to use
• Specialiai sukurta mikrobams ant „Sonicare“ šepetėlio galvučių sunaikinti*
• Įkraukite dantų šepetėlį, kol dezinfekuojamos šepetėlio galvutės
• Išsijungia po 10 min. valymo



 Dezinfekuojamoji UV šviesa

Apsupkite šepetėlių galvutes dezinfekuojamąja šviesa: 
UV dezinfekavimo priemonės reflektorius paskirsto 
dezinfekuojamąją šviesą aplink visą šepetėlio galvučių 
viršutinę dalį, kad būtų pasiekti optimalūs rezultatai.

Tiesiog paspauskite mygtuką, kad 
išvalytumėte

Paspauskite mygtuką vieną kartą, kad įjungtumėte UV 
dezinfekavimo priemonę.

Išsijungia automatiškai

Paprasta ir saugu: UV dezinfekavimo priemonė 
patogiai išsijungia pasibaigus 10 min. valymo ciklui.

Pridedamas „Sonicare“ įkroviklis

Įkraukite „Sonicare“ dantų šepetėlį, kol valomos ir 
atgaivinamos šepetėlio galvutės. (Nesuderinama su 
„DiamondClean“, „DiamondClean 9000“ arba 
„DiamondClean Smart“. Dantų šepetėlis 
nepridedamas.)

Sukurta „Sonicare“

Įsitikinkite, kad dantų šepetėlis kaskart kruopščiai 
išvalytas. Mūsų UV dezinfekavimo technologija 
sukurta specialiai mikrobams ant „Sonicare“ 
šepetėlio galvučių naikinti.*
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Specifikacijos
Dizainas ir apdaila
• Spalva: Balta

Maitinimas
• Įtampa: 110–220 V

Techninė priežiūra
• Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti
• Tinkama šepetėlio galvutė: Tinka visos uždedamos 

šepetėlių galvutės
• „Sonicare“ dantų šepetėlio įkroviklis: 

Nesuderinama su, „DiamondClean“, 
„DiamondClean 9000“, „DiamondClean Smart“, 
„Prestige 9900“

• UV valymo ciklo trukmė: 10 minučių

Pridėti priedai
• UV dezinfekavimo priemonė: 1
•

* H. A., E. Coli, S. Mutans; HSV-1. Skirtas naudoti su „InterCare“ (i), 
„DiamondClean“ (W2), „Sensitive“ (S), „ProResults“ (C1) ir 
„Premium Plaque Control“ (C3).

* * suderinama su visomis uždedamomis, suaugusiesiems skirtomis 
šepetėlių galvutėmis
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